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                                              Výroční zpráva za rok 2020. 
                                              _______________________ 
 
V roce 2020 bylo dosaženo výkonů ve výši 76 650.346,- Kč při celkových nákladech 75 988.573,-
Kč, čímž byl vytvořen zisk před zdaněním 661.773,- Kč. 
Při srovnání s rokem 2019 vidíme, že celkové tržby jsou vyšší 3 414.401,- Kč a náklady vzrostly o 
4 771.039,- Kč.  Tržby vzrostly v prodejích za vlastní obilí a dotacích za obhospodařovanou plochu 
navýšením o hektary po firmě Agra Netřebice s.r.o. 
Náklady se navýšily v nakoupených službách pro rostlinnou výrobu, ale především změnou ve výši 
nájemného za užívání propachtovaných pozemků po firmě Agra Netřebice s.r.o. o 2 000.000,- Kč a 
zvýšením mezd o téměř 1 500.000,-Kč. 
1) produkce v živočišné výrobě je vyšší o 700.000,- Kč, zvýšily se přírůstky, ale i počet zvířat. 
2) průměrná realizační cena za 1l mléka je 8,66 Kč a veškeré mléko dodáváme v nejvyšší možné 
kvalitě. 
      Přehled ročních tržeb za mléko v předchozích obdobích: 
      rok 2016  -     18 069.361,74 Kč 
      rok 2017  -     23 323.662,89 Kč 
      rok 2018  -     23 454.888,58 Kč 
      rok 2019  -     22 458.366,18 Kč 
      rok 2020  -     22 391.517,46 Kč 
3) tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku jsou vyšší o 615.000,- Kč než v roce 2019. 
      Přehled prodejů dlouhodobého majetku: 
      kombajn Claas Lexion      800.000,- Kč 
      pozemek les                           5.629,- Kč 
      kravín Velešín                 1 400.000,- Kč 
      tržby z prodeje základního stáda a býků činí 3 193.672,- Kč,t.j. o 867.000,- méně než v roce  
      2019. 
4) tržby rostlinné výroby jsou za rok 2020-  24 980 tis. Kč, v předešlém roce 24 508 tis. Kč, 
podmínky   
    při žních nebyly ideální, obilí dozrávalo pozdě a mokré počasí sklizeň prodlužovalo. 
5) dotace jsme přijali ve výši 13 776.164,- Kč, navýšení o 2 046 tis. Kč vyplývá z nově uzavřených  
    pachtovních smluv s majiteli pozemků po firmě Agra Netřebice s.r.o. 
V tomto přehledu jsou zahrnuty veškeré tržby včetně prodejů hnojiv a chemických ochranných 
prostředků. 
Rozhodnutím valné hromady společnosti Agropig CZ s.r.o. jsme obdrželi 1 002.750,- Kč jako podíl 
na zisku za rok 2019. 
Splnili jsme podmínky vyplacení investiční dotace dle podepsané dohody. Pořídili jsme krmný vůz 
Faresin Master 1200 v částce 1 258.618,- do stáje VKK Chodeč, snížení jistiny činí 377.585,- Kč, 
tuto částku jsme 20.9.2020 obdrželi. Dále jsme dne 4.9.2020 přijali 150.000,- Kč, snížení úvěru 
Covid, vratka zelené nafty se za rok 2020 vykazuje čtvrtletně a činí 1. 561.763,- Kč. 
 
       I v roce 2020 byly náklady na opravy vysoké.  Na středisku živočišné výroby evidujeme opravy 
dojírny na VKK Chodeč v částce 100.628,- Kč, výměnu bojleru za 71.100,- Kč, opravu betonové 
plochy u vjezdu do stáje za 156.350,- Kč, výměnu rolovacích vrat za 66.521,- Kč. Další je oprava 
traktoru Massey Fergusson, výměna ložisek v částce 74.685,- Kč, oprava zadní nápravy u 
manipulátoru DeutzFahr za 48.598,- Kč, kterou nám po odečtení spoluúčasti proplatila Generali 
Česká pojišťovna. Další opravou byla výměna vrtule chlazení u traktoru New Holland za 45.051,- 
Kč ve stáji OMD Netřebice. Ve středisku rostlinné výroby byla nejvýznamnější opravou výměna 
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pneumatického stolu u čističky máku v Netřebicích, která stála 2 244.821,- Kč, oprava 
elektroinstalace ve staré dílně Netřebice za 59.739,- Kč, dále výměna hromosvodů za 47.139,- Kč. 
Na účtu oprav strojů evidujeme opravu přední nápravy a brzd u traktoru Claas Ares za 63.937,- Kč, 
 
 
dále opravu motoru a výměnu těsnění pod hlavou za 85.911,- Kč a poruchu odpružení přední 
nápravy v hodnotě 147.495,- Kč. U Masseye Fergusson 7624 proběhla výměna sekce hydrauliky v 
částce 51.926,- Kč, kterou nám uhradila pojišťovna ze strojního pojištění. U tohoto stroje byla další 
oprava za 44.085,- Kč - porucha vedení AD Blue. Oprava teleskopického manipulátoru stála 
59.530,- Kč a oprava elektroinstalace u Masseye Fergusson 8690  73.758,- Kč, tuto škodu rovněž 
odškodnila pojišťovna ze strojního pojištění. Oprava spojky, převodovky a přetěsnění motoru u 
traktoru Claas Axion stála 116.823,- Kč. 
Na účtu opravy staveb evidujeme výměnu vchodových dveří v Kaplici č.p. 775 za 59.705,- Kč 
včetně panelu domovních schránek. Oprava střechy na nové sušce stála 45.365,- Kč, byla 
odškodněna pojišťovnou jako důsledek poškození po vichřici, stejně jako oprava střechy na staré 
dílně v Netřebicích, která stála 280.395,- Kč a oprava střechy na čističce máku a skladu osiv v 
hodnotě 126.285,- Kč. 
      Navýšením pachtovného za užívané pozemky firmy Agra Netřebice s.r.o. a nakoupením služeb 
do rostlinné výroby došlo k vzrůstu materiálních nákladů o 11% oproti roku 2019, mzdové náklady 
vzrostly o 5 %. Přepočtený počet zaměstnanců je 34 a průměrnou mzdu za rok 2020 vykazujeme ve 
výši 33.191,- Kč. 
Ostatní finanční náklady jsou stejné jako vloni včetně odpisů majetku a základního stáda. 
 
      Za dlouhodobý majetek, který jsme v roce 2020 pořídili, jsme zaplatili 4 641.178,- Kč. 
Jedná se o krmný vůz s frézou Faresin  Master 1200 za 1 268.618,- Kč, oplocení areálu Chodeč 
včetně bran za 232.650,- Kč, bezpečnostní uličku ve stáji býků Netřebice za 226.320,- Kč, podestu 
pod pneumatický stůl na čističce máku za 86.578,- Kč, Citroen Berlingo  1,6HDi za 65.755,- Kč, 
obojky systému Ovalert  za 330.000,- Kč, pozemky k.ú. Netřebice  za 962.660,-Kč, pozemky k.ú. 
Velešín za 732.380,- Kč, pozemky k.ú. Pořešín za 384.010,- Kč a pozemky v k.ú. Dlouhá v částce 
352.207,- Kč. 
        
       Za rok 2020 jsme obdrželi neinvestiční dotace ve výši 13 776.164,- Kč, dále 1 561. 763,- Kč 
vratku na zelenou naftu, 150.000,- Kč snížení úvěru Covid a 377.585,- Kč investiční dotace. 
K 31.12.2020 vykazujeme zůstatek úvěru na traktor Claas Arion ve výši 561.000,-Kč splatný do 
20.6.2022 a na krmný vůz Faresin ve výši 755.000,- Kč splatný rovněž do 20.6.2022. 
Zůstatek  Covid úvěru u Monety  Money  Bank činil 1.333.000,-Kč. 
 
Na vypořádací podíly jsme v roce 2020 vyplatili 300.010,- Kč a družstvo má k 31.12.2020 144 
členů. 
 
Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni: 
1) Koupili jsme traktor Claas Arion 630 včetně čelního nakladače FL 140 na středisko rostlinné 
     výroby za 2 650.000 Kč bez DPH traktor a 210.000,- Kč bez DPH čelní nakladač. 
2) Vyměnili jsme stávající nevyhovující rtuťové zářivky ve stáji Chodeč za LED úsporné osvětlení   
      typu LED Osam Gline za 251.320,- Kč bez DPH. 
3) Schválením valné hromady ze dne 25.3.2021 jsme obdrželi 1 002.750,- Kč jako podíl na zisku  
     společnosti Agropig CZ s.r.o. za rok 2020. 
4) Koupili jsme bytovou jednotku číslo 388/11 ve Velešíně, typ 3+1 za 2 000.000,- Kč 
5) Nákup poloneseného pluhu Lemken Diamant 16VT 7+1 za 1.110.000,- Kč bez DPH je další     
     investicí do rostlinné výroby. 
6) Dokoupili jsme 657 m2 manipulační plochy v areálu družstva v Netřebicích za 210.000,- Kč. 



 
 

3 
 

7) Prodali jsme zemědělskou stavbu a pozemek na parcelách 515/1,3163 a 822/67 ve Velešíně za 1   
    100.000,- Kč. 
8) Požádali jsme o stavební povolení k rekonstrukci stáje Dlouhá. 
9) Koupili jsme mulčovač  za 176.000,- Kč a čekáme na obraceč slámy. 
                                                         
Předpokládaný vývoj činnosti: 
 
Počítáme s nákupem dalších zemědělských pozemků. 
Připravujeme se na rekonstrukci stáje Dlouhá po obdržení stavebního povolení. 
Dále budeme modernizovat stroje a technologie. 
 
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: 
 
Spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Ústavem zemědělské 
ekonomiky a informací v Praze ( FADN ), s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a s 
Agrovýzkumem Rapotín na úseku ekonomiky, s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, s 
Genoservisem a.s. Olomouc a Jihočeským chovatelem a.s. České Budějovice na úseku živočišné 
výroby a s Agrospolem Nezvěstice v oblasti ochrany rostlin. 
 
Aktivity v oblasti životního prostředí: 
 
1) Pokračujeme v opravě poškozených melioračních detailů. 
2) Opravujeme a čistíme kanály a šachty hnojišť. 
3) Provádíme rozbory pitné vody z úpravny vody v Netřebicích a ve studních Chodeč (ČEVAK). 
4) Zadáváme provádění laboratorních rozborů kalů, sedimentů a odpadních vod firmou AGRO-LA. 
5) Spolupracujeme s firmou ENVISAN-GEM při likvidaci odpadů. 
 
Pracovněprávní vztahy: 
 
Průměrný počet zaměstnanců je 34. Naši zaměstnanci mají nárok na 5 týdnů řádné dovolené. 
Na VKK Chodeč je přepočtena na 11 hodinové směny, tj. 17,6 dne o 11 hodinách. 
 
Organizační složka v zahraničí není. 
 
ZD Netřebice vlastní obchodní podíl 40,11% ve firmě Agropig CZ s.r.o. 
 
Družstvo důsledně vymáhá své pohledávky jednak prostřednictvím svého podnikového právníka, 
advokátní kanceláře, soudů a exekutorů. 
 
Výše nesplacených úvěrů k 31.12.2020 je 2 649.000,- Kč. Splácení a ručení za úvěry probíhá bez 
problémů. 
 
Vyhodnocení možných dopadů a nebezpečí: 
 
V souvislosti s mimořádnými událostmi spojenými s Covid -19 sdělujeme, že situace v družstvu je 
ovlivněna minimálně, výroba funguje, zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými prostředky, 
pravidelně se testují a pracoviště se dezinfikují. Finanční situace družstva je stabilní, splácení úvěrů 
i ručení probíhá bez problémů. Družstva se dotýká omezení dodávek náhradních dílů ze zahraničí a 
tím i servisních prací na strojích, ale dodavatelé těchto služeb se je snaží řešit tuzemským 
možnostmi. V roce 2020 se také projevilo oslabení směnného kurzu CZK zdražením vstupů.     
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Ve výsledcích hospodaření se ale pokles hodnoty finančních a nefinančních aktiv z důvodu 
nepříznivé globální situace neprojevil, ani nedošlo k přerušení dodavatelských a odběratelských 
vztahů tak, aby se narušily současné či budoucí peněžní toky s dopadem na likviditu a finanční 
situaci v družstvu. Nezaznamenali jsme ani porušování smluvních povinností či ukončení 
obchodních smluv, pouze u prodeje komodit došlo ke zdržení nasmlouvaných objemů zboží. 
  
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V 
prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I 
když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této 
pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce bude vážnější, než se původně očekávalo. 
Protože se situace neustále vyvíjí, vedení družstva není v současné době schopné spolehlivě 
kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na družstvo. Jakýkoli negativní vliv, respektive 
ztráty, zahrneme do účetnictví a účetní závěrky v roce 2021 a podnikneme veškeré možné kroky ke 
zmírnění jakýchkoli negativních účinků na naše družstvo a zaměstnance. 
 
Vedení družstva zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k 
závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu 
byla účetní závěrka k 31.12.2020 zpracována za předpokladu, že družstvo bude schopno pokračovat 
ve své činnosti. 
 
Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva o auditu. 
 
 
V Netřebicích dne 26.4.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       
 


